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Møtereferat – Sentrumsforum 14.11.2019  

Møtetidspunkt: torsdag 14.november, kl. 15.00-17.00  

Sted: Lillesand rådhus, møterom Justøya 

 

Deltagere:  

Lillesand Handelsstand – Finn Rune Gregersen (for Marion Glamsland), Merethe Moen, Geir 

Fighenskau og Roger Heimdal  

Lillesand Gårdeierforening –  Ole H. Olsen, Anne-Grethe Knutsen, Tor Asbjørn Hansen (for 

Berit Eide Johnsen) og Christian Thomassen  

Lillesand Vekst – Trond Are Gjone  

Lillesand kommune – Trude Jakobsen (kommunalsjef teknisk), Jan Olav Johnsen (avd. for 

utedrift) og Janne Karin Nesheim (rådgiver teknisk ref.) 

 
Forfall:  
Berit Eide Johnsen, Marion Glamsland og Guri Ulltveit-Moe (rådmann) 
 
Andre deltagere: Aslaug Norendal, landskapsarkitekt i Feste Grenland AS 
 

17/19 – Godkjenning av referat fra møte 14.08.2019 

Referat fra forrige møte ble sendt ut 19.08.2019 

Møtereferat - 

Sentrumsforum 14.08.2019.pdf 
Konklusjon:  

Godkjent 

18/19 – Helårs gågate – status i arbeidet, presentasjon av foreløpig utforming 

 Av gater og torg m.m. v/Feste Grenland 

1) Status i arbeidet med regulering for regulering av gågata 

Det ble informert om innspill som kom inn på folkemøtet som var 17. sep. og barn og 

unges workshop 23. okt. 

 

Feste presentere de foreløpige arbeidene for formannskapet 20. nov. 

 

2) Presentasjon av foreløpige prinsippskisser for utforming av gater og torg 

 

3) Løsningsforslag og diskusjoner rundt praktiske forhold som varelevering, 

adkomst, trafikkmønster og overvann. 

− Presentasjon av antall kartlagte private p-plasser (ca. antall) 

− Presentasjon av planlagt kjøreretning ved permanent gågate 

− Trappeløsninger på Ole Olsens plass og Emil Knudsens plass 

− Foreløpige tanker rundt løsning til hvordan lede overvann i planområdet 
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4) Spørsmål, innspill og eventuelt. 

 
Jan Olav:  

• Slippen på Tollbod brygga er ikke bruk i dag og treverket er i dårlig stand. 
 
Roger:  

• Trærne på tomta er 28 år og står i rabatt, røttene på disse trærne begynner å bli en 
utfordring. 

• Unngå stengning for utsikt til sjøen med tanke på trær i gågata. Det ble eksempelvis 
vist til blodbøka utenfor Strandgt. 10 og en noe i overkant høy busk ved Ketil Moes 
plass.  

 
Ole:  

• Varmeløsning for snørydding av trapper. Det bør være isfritt i hele gågata. 
 
Anne-Grethe:  

• Utsmykking: viktig med et universelt helhetsuttrykk. Vil det være muligheter for at  
næringsdrivende, beboere og kommunen sammen, enes om en ordning/retningslinjer 
for utsmykking? 

• Plassering av Edvarda statuen og steinbøkene – skal Edvarda stå hvor den står nå? 
Det har vært noen forslag til alternativ plassering for steinbøkene – strykebolten, 
biblioteket/bystranda. 

 
Et flertall av sentrumsforumets medlemmer fra handelsstanden og gårdeierforeningen 
uttrykte en skepsis til trær i gågata, dette med tanke på hensynet til utsikt og vedlikehold 
når røttene på trærne vokser. Ønsket er primært sommerblomster.  
 

Eventuelt 

Orientering – status gravearbeider i sentrum 
Følgende orientering ble gitt vedr. status for gravearbeidene i sentrum:  
 
Arbeidene i sentrum går etter planen 
Møglestu - Lofthus åpner november/desember 2019 
Krysset Jernbanegata/Strandgata/Oddekleiva/Havnegata åpner 29.november 2019 
Jernbanegata opp mot rundkjøringen ferdigstilles juni 2020 
Værforbehold naturligvis dersom vi plutselig får store snømengder og kulde. 
 
Henvendelser til enhet for teknisk drift ang. feiing i sentrum 
Roger (Leder av handelsstanden) informerte om at han for tre uker siden hadde sendt en 
henvendelse til avdelingsleder for utedrift og fagleder for vei, vann og avløp, hvor han stilte 
spørsmål om feiing i sentrum. Denne henvendelsen har han ikke fått svar på.  
 
Det ble fra kommunens side informert om at avdelingsleder for utedrift har vært ute i ferie i 
en lengre periode, men beklaget for at denne henvendelsen ikke har blitt fulgt opp.  
 
Ved fremtidige henvendelser til enhet for teknisk drift (ETD), sendes disse også til 
enhetsleder Lene Jacobsen (Lene.Jacobsen@lillesand.kommune.no). 
 

 
Neste møte i Sentrumsforum blir over jul. Medlemmer av sentrumsforum oppfordres til å 

komme med innspill til saker, spørsmål og evt. andre dagsaktuelle temaer, som de ønsker å 

sette på dagsorden. Disse kan sendes til JanneKarin.Nesheim@lillesand.kommune.no    
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